
        

MINUTĂ         

SEDINTA DE LUCRU COMISIA TERITORIALA GORJ – VÂLCEA 

 
1. Deschiderea sedintei de catre dl. Gheorghe DIȚĂ – președinte Comisia Gorj-Valcea 
2. Discurs Preşedinte AIIR Filiala Valahia – Conf.univ.dr.ing. Cătălin LUNGU 
3. Discuţii cu membrii prezenti 

 

Discurs Preşedinte AIIR Filiala Valahia – Conf.univ.dr.ing. Cătălin LUNGU 
 

     -  Prezentare AIIR Filiala Valahia  
     -  Activității în cadru AIIR - cursuri si conferinte 
 
     -  Prezentare noul Statut AIIR 
     -  Date despre AIIR Filiala Valahia (Buget Venituri si Cheltuieli) 
     -  Alegerile din cadrul AIIR (octombrie 2016) si AIIR Filiala Valahia (septembrie 2016) 

 
Discuţii cu membrii AIIR Filiala Valahia: 

 
Teme abordate: 
 

- Pregătirea continuă a auditorilor energetici si a inginerilor de instalații. Se doreste o activitate de 
  calitate, prin insemne proprii (timbre holografice); 
- Procedura de acordare a recomandarii pentru prelungirea dreptului de practica a auditorului  
  energetic; greseli intalnite frecvent, care se doresc analizate la cursurile de formare continua  
  organizate de AIIR/OAER; 
 
- AIIR trebuie sa rezolve problema statutului profesional al inginerului de instalatii, apărarea  
  drepturilor, obiective in noul Statut; 
- Presedintele AIIR - FV a subliniat importanta implicarii tuturor membrilor in rezolvarea  
  problemelor profesionale ale inginerilor de instalatii (lobby legislativ, interactiune, normative, etc); 
- Se doreste ca AIIR sa ajunga organizatie cu statut de utilitate publica; 
 
- Certificarea companiilor din domeniul constructiilor; 
- Verificarea auditorilor de către ISC - se poate apela la asociații profesionale; 
 
- Legea nr. 372/Modificari februarie 2016 
- Ordinul nr. 292/2016 pentru aprobarea Programului naţional privind creşterea performanţei  
  energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2016 – Se vor aloca credite bugetare pe 
  unităţi administrativ-teritoriale. In Gorj, in orasele Targu-Jiu si Rovinari. 
 
 



        

Discutiile au fost conduse de:   Dl. Cătălin LUNGU – Presedinte AIIR – Filiala Valahia 
                                            Dl. Gheorghe DIȚĂ – Presedinte Comisia Gorj – Valcea 
                                            Dna Magda POPESCU – Vicepresedinte Comisia Gorj – Valcea 
             
Au participat 17 membri AIIR si OAER.      TARGU-JIU 
 
Intocmit,           02.04.2016 
Gheorghe DIȚĂ         09.30 - 12.00 

 

 

 

 

 

   

 
 
              
 

  


